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Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 563,180

Óbitos na semana: 11,417

Média diária de óbitos: 1,631 
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Protestos contra Bolsonaro repetem êxito, mas não
extrapolam bolha da esquerda

Fonte: el país

Aposta em multiplicar atos para elevar pressão sobre Planalto enfrenta dilema de manter mobilização e
ampliar adesão para mudar jogo de forças em Brasília que blinda o presidente do impeachment.

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-04/protestos-contra-bolsonaro-repetem-exito-mas-nao-extrapolam-bolha-da-esquerda.html 


Política e internacional 

 

PF indicia Renan Calheiros por corrupção passiva e lavagem de

dinheiro

Projetos de lei apresentados desde os anos 1990 tramitam sem apoio para chegar ao plenário.

O que é prevaricação e as possíveis

implicações para Bolsonaro

Uma das oitivas será com o ex-servidor da Saúde Roberto
Dias, acusado de pedir US$ de propina por dose de vacina

CPI quer avançar em denúncias

sobre vacinas na próxima semana;

veja depoimentos
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EUA investigam um “colossal”

ataque cibernético que afeta

aproximadamente 200 empresas 

Fonte: cnn

Investigadores dizem que os piratas informáticos
pedem 50.000 dólares às pequenas empresas e

cinco milhões às grandes

Investigações apontam que senador pediu e recebeu R$ 1 milhão em propina da Odebrecht em 2012;
defesa diz estar confiante no arquivamento da investigação

Crime contra a administração pública pode
render de três meses a um ano de detenção

 

Propostas para reduzir poder de presidente da Câmara no

impeachment empacam

Merkel deixa o Brexit para trás para

oferecer ao Reino Unido um “novo

capítulo” em sua relação bilateral

Em sua última visita oficial a Boris Johnson, a chanceler alemã
defende uma solução pragmática para o conflito entre Londres

e Bruxelas sobre o Protocolo da Irlanda do Norte

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: cnn

Fonte: cnn

Fonte: el país

https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-tem-capacidade-para-barrar-cpi-diz-alessandro-vieira/
https://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/07/03/pf-indicia-renan-calheiros-por-corrupcao-passiva-e-lavagem-de-dinheiro 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/07/02/cpi-quer-avancar-em-denuncias-sobre-vacinas-na-proxima-semana-veja-depoimentos 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/07/02/o-que-e-prevaricacao-crime-do-qual-bolsonaro-e-acusado 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/propostas-para-reduzir-poder-de-presidente-da-camara-no-impeachment-empacam.shtml 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-04/eua-investigam-um-colossal-ataque-cibernetico-que-afeta-aproximadamente-200-empresas.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-03/merkel-deixa-o-brexit-para-tras-para-oferecer-ao-reino-unido-um-novo-capitulo-em-sua-relacao-bilateral.html 


Sociedade 

4 profissionais da saúde e 2 estudantes tomaram 3ª dose da

vacina em SP

Manifestantes voltaram às ruas em protesto contra o presidente em diversas cidades do país.
Assim contamos em tempo real as manifestações.

Copa América envergonhada: ofuscada pela covid-19,

jogos encolhem ainda mais com escândalos políticos
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Após pandemia, procura por testamentos aumenta 41,7% em

um ano no país; SP lidera ranking nacional 

Pelo menos quatro profissionais de saúde e dois estudantes de medicina burlaram a fila da
vacina contra covid-19 para tomar a terceira dose no estado de São Paulo. 

Fonte: folha 

Descrédito da seleção brasileira e gravidade da pandemia ofuscam torneio. “Alienação não acontece de
forma tão banal. Competição não é capaz de distrair a população de problemas tão relevantes”

Protestos contra Bolsonaro levam às ruas críticas por suspeitas de

corrupção

No estado de SP, o número de testamentos no 1º semestre de 2020 passou de 3.933 para 5.335
em igual período de 2021.

Fonte: g1

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: el país

https://www.cartacapital.com.br/justica/mortes-por-covid-19-no-sistema-prisional-crescem-190/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/08/18-anos-e-vacinada-brasileiros-em-israel-contam-como-e-viver-em-pais-com-maior-taxa-de-vacinacao-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/08/18-anos-e-vacinada-brasileiros-em-israel-contam-como-e-viver-em-pais-com-maior-taxa-de-vacinacao-contra-covid-19.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-03/protestos-voltam-as-ruas-contra-bolsonaro-neste-sabado-3-de-julho.html 
https://brasil.elpais.com/esportes/copa-america-futebol/2021-07-02/copa-america-envergonhada-ofuscada-pela-covid-19-jogos-encolhem-ainda-mais-com-escandalos-politicos.html 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/04/apos-pandemia-procura-por-testamentos-aumenta-417percent-em-um-ano-no-pais-sp-lidera-ranking-nacional.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/07/03/profissionais-de-saude-terceira-dose-da-vacina-covid.htm?cmpid=copiaecola 


 

Variante delta chega à América Latina: o que sabemos dela

Prefeitura de São Paulo nega ter aplicado vacinas da

AstraZeneca vencidas

Saúde 

 

Ministério da Saúde amplia vacinação contra a gripe para

além dos grupos prioritários

 

Mutação descoberta na Índia parece mais infecciosa e com certa capacidade de evitar a
imunidade, mas não necessariamente mais mortal e resistente a todas as vacinas.

País contabiliza 523.699 óbitos e 18.740.486 casos, segundo balanço do consórcio de
veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde.
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País tem 1.631 mortes por Covid-19 em 24 horas e média móvel de

óbitos volta a subir depois de 13 dias

Fonte: g1

Fonte: el país

Fonte: uol

A Prefeitura de São Paulo afirma que não houve aplicação de doses vencidas de vacinas contra a
covid-19, mas que está revisando a validade das 7,3 milhões de doses aplicadas nos postos da

cidade.

Fonte: g1

Meta para público-alvo inicial da campanha está em pouco mais de 40%, índice abaixo esperado.
Especialista reforça importância da imunização, já que sintomas pode atrapalhar diagnóstico de

Covid-19.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/07/03/pais-tem-1631-mortes-por-covid-19-em-24-horas-e-media-movel-de-obitos-volta-a-subir-depois-de-13-dias.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/07/02/prefeitura-de-sao-paulo-nega-ter-aplicado-vacinas-vencidas-e.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-03/variante-delta-chega-a-america-latina-o-que-sabemos-dela.html 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2021/07/04/ministerio-da-saude-amplia-vacinacao-contra-a-gripe-para-alem-dos-grupos-prioritarios.ghtml 


Economia e meio ambiente 

Amazônia tem junho com maior número

de focos de queimadas em 14 anos

Depreciação da moeda norte-americana em relação
ao real é guiada por estrangeiros na busca por

retornos mais altos

Capitais respondem por 3 de cada 10 vagas abertas no

Brasil em 2021

Fonte: uol
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Bolsonaro obstrui multas vitais para proteção da Amazônia, dizem

agentes

Juros altos atraem investidores e

deixam dólar mais barato no

Brasil

Antártica oficializa recorde de

temperatura, com 'calor' de 18,3º C

Dados divulgados hoje pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa
Espaciais) mostram que o mês de junho registrou o maior número

de focos de queimada na Amazônia desde 2007.

Conta de luz na Grande SP fica 11,4%

mais cara neste domingo (4) 

Aumento médio para os paulistas será de 9,44%, sendo
3,67% para alta tensão, 11,38% para baixa tensão e 11,4%

para residenciais

SP, BH, Curitiba, Rio, Goiânia, Brasília, Salvador e Fortaleza lideram contratações formais no Brasil
entre janeiro e maio.

No governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o Brasil obstrui o sistema de multas
ambientais, um dos principais instrumentos para punir aqueles que desmatam ilegalmente a

floresta amazônica, de acordo com documentos do governo e fontes internas.

O recorde de calor no continente da Antártica foi quebrado em
6 de fevereiro de 2020 com uma temperatura de 18,3 graus
Celsius, confirmou nesta quinta-feira (1º) a Organização

Meteorológica Mundial.

Fonte: r7

Fonte: uolFonte: uol

Fonte: r7

Fonte: r7

https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/07/02/governo-bolsonaro-obstrui-multas-ambientais-vitais-para-proteger-a-amazonia.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/07/01/junho-tem-maior-numero-de-focos-de-queimadas-na-amazonia-em-14-anos.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/07/02/antartica-teve-temperatura-recorde-de-183c-em-6-de-fevereiro-de-2020.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/economia/capitais-respondem-por-3-de-cada-10-vagas-abertas-no-brasil-em-2021-04072021 
https://noticias.r7.com/economia/juros-altos-atraem-investidores-e-deixam-dolar-mais-barato-no-brasil-04072021 
https://noticias.r7.com/economia/conta-de-luz-na-grande-sp-fica-114-mais-cara-neste-domingo-4-04072021 

